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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

POKORNI ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a 
helyettesítésekkel együtt határozatképesek vagyunk. Két napirendi pontunk van. Az egyik az 
oktatási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat és az „Egyebek.” 

Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? (Senki sem 
jelentkezik.) Jelzést nem látok. Szavazzunk! 

Aki a napirendet elfogadja, kérem, most emelje föl a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadtuk a napirendet. 

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11114. szám) (Döntés zárószavazás előtti bizottsági módosító 
javaslat benyújtásáról) 

Az 1. napirendi pontunk az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez egy jogalkotási szempontból nagy energiákat 
mozgató javaslat. Valamennyien emlékszünk, hogy benyújtottunk bizottsági javaslatokat, 
majd visszavontuk azokat. Tisztelettel köszöntöm a vendégeinket, ezt elfelejtettem mondani.  

Államtitkár úr, helyettes államtitkár úr és főosztályvezető úr átküldte nekünk a 
kormány javaslatát, amit holnap reggel fog benyújtani. Ezt átnéztem, illetve Lucával együtt 
átnéztük, és mindazok, amikben megállapodtuk akár a felsőoktatás terén, akár a közoktatás 
terén, abban visszatükröződni látjuk, tehát ezt örömmel vesszük. 

Mindazonáltal maradt két pont. Az egyik nem került bele vagy legalábbis én nem 
látom, hogy hogy került bele. A másik összetettebb probléma. Mind a kettőnél azt javaslom, 
hogy a kormány által benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslathoz képest teremtsünk 
alternatívát. Az egyik aránylag egyszerű. Ez a Tudományos Akadémia elnökének jogot adó 
passzus. Ezt már egyszer megvitattuk, aztán visszavontuk. Végül is most nem láttuk az új 
anyagban, az összefoglalt anyagban. Beszéltünk az elnök úrral, illetve titkárságával, és 
továbbra is indokoltnak látják, hogy az elnök, az Akadémia elnöke a Doktori Tanács 
véleményének kikérését követően dönthessen a vendégkutatói foglalkoztatáshoz szükséges 
minősítés elfogadásáról. 

Azt a bonyolult, hosszadalmas procedúrát, amit eddig gyakorolni kellett, sokkal 
egyszerűbb, az európai gyakorlathoz jobban közelítő metódussá formáljuk. Jól láttuk - igaz, 
hogy ez kimaradt a kormány javaslatából. (Jelzésre:) Zoltán! 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Valóban kimaradt. Elsősorban azért, mert az elismerésről 
szóló törvény már tartalmaz erre vonatkozóan megfelelő rendelkezést. A 8. § 5. pontja 
kimondja, hogy a külföldi oktatók által tanúsított tudományos fokozatnak az adott 
munkakörön való betöltése céljából… „Magyar Tudományos Akadémia” - ez is elegendő 
lehetne. 

De ha az Akadémia egyébként úgy véli, hogy ez a szövegrész még érdemes lenne, ha 
bekerülne a saját törvényébe, akkor az első verzióban, amit a bizottság egyébként támogatott, 
szerepelt, ezt támogattuk. Amikor szóba jött, hogy néhány ponton túlterjeszkedő a javaslat, 
akkor készült így.  

 
ELNÖK: Ezt kivettük most.  
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DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 
Tudjuk támogatni. Ha a bizottság felé ilyen megkeresés érkezett és a bizottság támogatja, 
akkor a szakmai álláspont támogató.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvény (3) bekezdése 
ékelődik ide be, a többi értelemszerűen csúszik, módosul. Aki ezzel egyetért, kérem, most 
szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. 

A bizottság egyhangúlag elfogadta.  
A következő pont a közoktatási csomag egy része. Ott van előttetek, igaz? (Jelzésre:) 

Nincs. Akkor elmondom, aztán lemásoljuk, mert úgy tudom elmondani. 
A 37. (1) bekezdését módosítanánk. (A bizottság munkatársához:) Zsuzsa, inkább 

másoljuk le most, hogy ki tudjuk osztani, addig próbálom ezt összefoglalni. A kormányon 
belül is van egy komoly dilemma, hogy a középfokú végzettségű pedagógusok, akikről már 
beszéltünk - óvónők, szakoktatók -, mikortól kapják meg a pedagógus életpályamodell 
szerinti emeltebb illetményüket. Van olyan álláspont a kormányon belül, hogy ezt csak 
később, ’14 márciusában vagy ’15-ben. Nyilván van olyan is, amelyik azt szeretné, hogy ’13-
ban, a többivel együtt. Én ez utóbbit javaslom. 

Hasonló kérdés vetődik föl a pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozók esetében, igaz, 
ezzel is foglalkoztunk már. Ott is van olyan álláspont a kormányon belül, hogy csak ’15-ben 
kerüljenek ők be. A létszám a kormány javaslata szerint a jövőben rendeleti szinten lesz 
meghatározva. Most 4800-5000 ember tölti be ezt a feladatot, van pár új feladat. Éppen a 
törvény szabja ezeket. 6000-rel számolt a tervezet, de ez most kikerül a törvényi szintű 
szabályozás alól, és rendelet lesz. Ezzel mi nem foglalkozunk, én mégis azt javaslom a 
bizottságnak, hogy nyújtsunk be egy olyan módosító javaslatot, hogy akármennyi is a 
számuk, de ők most, ’13 szeptembertől soroltassanak be a pedagógus életpályamodell alá. 

A harmadik csoport pedig a gyermekotthonokban, a gyermekvédelmi intézményekben 
dolgozó pedagógusok életpálya alá való bevétele. Itt is fölvetődött, hogy ez később, más 
időponttal kerüljön bevezetésre. Én itt is azt javaslom, hogy ’13 szeptemberére vonatkozó 
javaslatot tegyünk.  

Nyilván a költségvetési hatás a fő kérdés és az ütemezés dilemmája. Ezek nem 
jelentéktelen létszámok, párezresek, de azért összevetve az egész életpálya súlyával, 
nagyságrendjével, azt gondolom, hogy szakmai és politikai hiba lenne, hogyha ezeket 
halasztva vezetnék be. Nem akarok emellett hosszan érvelni, de politikai értelemben nem 
látom megtérülőnek azt a költségvetési spórolást, ami mondjuk 3-4-5 ezer ember egy vagy két 
évvel későbbi életpálya-besorolásából fakadna. Lehet, hogy ez pár száz millió forinttal 
könnyíti az idei költségvetést, de talán Jézusé a hasonlat vagy aforizma, hogy egy hordó 
mézet egy csepp szurok tönkre tud tenni. Így fogunk járni.  

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Milyen demokratikus felfogás ez? 
 
ELNÖK: M köze ehhez a demokráciának?  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Majd külön egy napirendi pontban! 
 
ELNÖK: Egy bibliai idézettel próbálkoztam. (Derültség.) 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): A cseppnyi szurok szerepét vettem magamra. 

(Derültség.) 
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ELNÖK: Milyen ereje van az ellenzéknek! Én itt az általunk elkövetendő hibától 
óvnám meg magunkat. Szeretnék legalább lehetőséget biztosítani a parlamentnek, hogy 
mérlegelje ezt a szakmai és politikai kérdést, annak a költségvetési árát és politikai rezsijét. És 
ezért javaslom a bizottságnak, hogy nyújtsunk be egy ilyen bizottságit, amit most kiosztunk, 
ami 3 elemet tartalmaz: a középfokú végzettségűek, a pedagógiai szakszolgálatnál és a 
gyermekvédelmi intézményben dolgozók is ’13-ban kerüljenek be a rendszerbe. 

Kérdezem a kormány nem könnyű helyzetben lévő képviselőjét, államtitkár urat; 
parancsoljon! 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ígéretünknek megfelelően a korábbi visszavont 
javaslatokat beterjesztettük, köszönöm, hogy ezt méltatta. A felvetésekkel kapcsolatosan a 
középfokú végzettségűek esetére vonatkozóan bent van mindkét verzióban a kormány 
álláspontja és ez egyértelmű, tehát itt megerősíteni tudom. 

A kiterjesztés a szakmai szolgáltatókra a szakszolgálatok, illetve a gyermekvédelmi 
intézmények vonatkozásában: nyilván a tárca örülne, üdvözölné és támogatja azt, hogy 2013 
szeptemberében kerüljön ez bevezetésre, de a kormánydöntést még jelen pillanatban nem 
tudom közölni.  

 
ELNÖK: Most ülésezik a kormány. 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

A tárca üdvözli és az egyik verziója az, hogy ez ’13 szeptemberében kerüljön bevezetésre.  
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. A gyermekvédelmi intézményeknél? 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Ugyanez. 
 
ELNÖK: Ugyanez, bár a kormányülésre vár. Jó. Van-e egyéb kérdés, észrevétel? 

(Kucsák László: Gyógypedagógiai intézmények?)  
 
ELNÖK: A szakszolgálatok benne vannak.  
 
KUCSÁK LÁSZLÓ (Fidesz): A gyógypedagógiai intézmények hol vannak? 
 
ELNÖK: Nem értem, Laci, fogalmazd meg, mert meleg van, lassú vagyok. (Kucsák 

László: Meg van már fogalmazva.) Rendben vagyunk. Államtitkár úr, parancsoljon! 
 
SIPOS IMRE helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Kolléganőm 

hatálybaléptetési gondokat érzékel a módosító javaslatban.  
 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Azt szeretném jelezni, hogy a most kiosztott javaslatban a köznevelési 
törvény 65. §-át egyszer egy (9) bekezdéssel egészítené ki, majd a (9) bekezdést lecserélnék, 
viszont ezt egy időben, egyszeri hatálybalépéssel. Tehát ez így nem jó.  

 



- 8 - 

ELNÖK: Az az igazság, hogy a problémát sem értjük, hát még a megoldást. 
(Derültség.) Kéne egy kis tanács.  

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Ugyanazt a bekezdést kétszer módosítanák. Ez szükségtelen, tehát a (3) 
bekezdés elégséges lenne a célzott hatás kiváltására. 

 
ELNÖK: MI a javaslat? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az, hogy csak a (3) bekezdés maradjon, a (2)-re nincs szükség. Viszont a (3) 
bekezdés felvezető szövegét úgy kell módosítani, hogy a 65. § a (9) bekezdéssel kiegészülve 
lép hatályba. 

 
ELNÖK: Tehát előttem van ez a módosító javaslat. Annak volt egy fülszövege. A (2) 

bekezdés 2. pontja: Az Nkt. 65. §-a a következő, (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba. Ezt 
a 2. pontot hagyjuk el (Dr. Madarász Hedvig: Igen.), és a 3. pontba applikáljuk ezt be. 
Hogyan is, mi módon? 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Csak a (3) bekezdés felvezető szövegét kell módosítani olyanra, mint 
amilyen most… 

 
ELNÖK: Tehát az Nkt. 65. §-a (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba. (Az elnök és 

a bizottság munkatársai egyeztetnek.)  
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Próbálom másként fogalmazni. Ami a (2) bekezdésben benne van, az a (3) 
bekezdés a) pontjában is benne van.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó, akkor ezzel a bekezdéssel kiegészülve lép hatályba. 

Akkor nyilvánvalóan a módosító javaslatban a bekezdéseket is átszámozzuk, igaz, 3-asból 
lesz 2-es. 

 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Így van, igen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Tovább nem változik. 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az átmeneti rendelkezésben sem szükséges 2 mondatba venni a 2 különböző 
kört. Erre akkor lenne szükség, ha különböző időpontokban lépnének be az életpálya hatálya 
alá az egyes… 

 
ELNÖK: Ez a 4. pont, az utolsó, igaz? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Nem, ez még a 2., az átmeneti rendelkezés, ami az Nkt. 97. § (20)-ast 
módosítaná. Tehát szükségtelen két külön mondatba venni, mert mindenki ’13. szeptember 1-
jén kerül bele. 
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ELNÖK: Nem tudjuk azonosítani, hogy ön melyikről beszél. A 2. oldal tetején vagy az 

alján? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): A tetején. (Közbeszólások.) 
 
ELNÖK: Itt mi a javaslat? Mi nem jó? 
 
DR. MADARÁSZ HEDVIG főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Az, hogy szükségtelen először leírni azt, hogy köznevelési intézményben 
ilyen-olyan munkakörben ’13. szeptember 1-jén ott lévőkkel mi lesz, utána egy másik 
mondatban a másik foglalkoztatotti kört is ugyanígy leírni, hogy ’13. szeptember 1-jétől. Ezt 
egy mondatban el lehet intézni: a 64-65. § szerinti munkakörökben foglalkoztatottakkal ’13. 
szeptember 1-jén mi történik. Ez csak egy egyszerűsítési javaslat, amit most mondok, így is 
kiváltja a célzott jogalkotói szándékot ez a rendelkezés, de kicsit bonyolult.  

 
ELNÖK: Szerintem szavazzunk a tartalmáról, és ha utána megtenné, hogy idejön 

mellém, és megmutatja, hogy melyik az a sor, azért hálás leszek, jó? Köszönöm szépen.  
 
DR. HALÁSZ ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Tekintettel arra, hogy átszámozásra került a 37. §, kiesett a (2) bekezdés, így 
akkor nincs már harmadikja, így aztán a 4. pont, az utolsó, az egységes javaslat 61. §-át 
módosító, hatályba léptető rendelkezést módosító rendelkezésben, ami a 37. §-ra utal, annak 
is a (3) bekezdésére, ott a 37. § (2) bekezdésére célszerű vagy javasolt utalni.  

 
ELNÖK: Jó. Mi szavazunk, utána pedig jöjjenek ide, és tegyük rendbe a számokat! 

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? A kormányon belül dilemma van. Aki egyetért a javaslat 
benyújtásával, most emelje föl a kezét! (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk.  

A tárca támogatja a javaslatunkat. Van-e más javaslat? (Jelzésre:) István, parancsolj! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Inkább kérdés, mert nem látok tisztán. A 

rektorkinevezésekkel kapcsolatos módosító ügy hogy áll? Mert nem tudom. Utána tudom 
folytatni a kérdésemet. 

 
ELNÖK: Zoltán vagy főosztályvezető úr! 
 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

A rektorválasztásra vonatkozó szabályok kapcsán, ami módosul a jelenlegi anyagban, a 
rektorhelyettesre vonatkozó egyetlen pont, hogy nem kétszer, hanem háromszor lehet 
rektorhelyettes valaki. Azon az egy ponton van egy technikai módosítás. 

Magára a rektorválasztásra vonatkozóan - itt több módosítót is benyújtottak – azt az 
álláspontot képviselte a tárca, hogy ezt csomagban kezeli a Felsőoktatási Kerekasztal többi 
stratégiai kérdésével. És bár támogatni fogjuk, de egy őszi törvénymódosítás keretében kerül 
erre sor, amikor az intézményi átirányítás reformja és több más kérdés is rendezésre kerül.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Hiller István! 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Ezt értem és tiszteletben tartom. Ebben az esetben 

annak a megfontolását javaslom és kérem szépen, hogy ha van erre módja a bizottságnak, 
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akkor beszéljünk erről két mondatot, hiszen folyamatban van több, de legalábbis egy jelentős 
egyetemünk, a Miskolci Egyetem rektora kinevezésének ügye. 

Ez olyan időszakra esik, amikor már lehetett tudni, hogy rektorválasztás lesz, és 
pályázatok megfontolása történik még az eredeti törvény szerint, tehát az egyetem 
ténylegesen a rektorjelöltek közötti dönt, és utána jött egy módosítás. Jelen pillanatban még a 
köztársasági elnök úr, illetve a miniszter úr ebben az ügyben nem döntött, de mi már tudjuk 
azt, hogy a jelenlegi szabályozás igen nagy valószínűséggel őszre módosul. 

Nem lenne-e célszerű egy ilyen, átmeneti helyzetben nem dönteni a Miskolci Egyetem 
rektorának kérdésében, hiszen már most lehet azt tudni, hogy igazából időpontproblémájuk 
van, semmint elvi. Erről államtitkár úr, amikor legutóbb itt volt, beszélt. 

Én szívesen tartok ezekről a dolgokról később sajtótájékoztatót, de fontosabb 
dolgokról lenne szó. Ne próbáljunk úgy kinevezni egy rektort, hogy tudjuk, hogy az ügy 
önmagában konfliktust rejt, önök is tudják, akarják is a megoldást, de ez méltányolható okok 
miatt nem most, júniusban történik, hanem szeptemberben, közben azonban a rektort már egy 
olyan szabály alapján nevezik ki, amit önök is meg akarnak változtatni. Ha erre tud reagálni 
az államtitkár úr, az előbbre viszi a dolgot. 

 
DR. MARUZSA ZOLTÁN helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

természetesen. Egy olyan probléma mindenképpen van, hogy bármilyen új szabályozást csak 
már új pályázati kiírással tudunk alkalmazni. Tehát ha most meglenne a módosítás, adott 
esetben - vagy meglett volna a holnapután megszavazásra kerülő saláta révén -, akkor is csak 
a mostanitól induló kiírásokra tudnánk alkalmazni. Ez az egyik észrevétel. 

A másik, hogy hat intézmény esetén – három egyetem, három főiskola – megszülettek 
a döntések, a kinevezések, aláírások folyamatban vannak, július 1-jére hat intézményben 
megtörténik a hivatalba lépés.  

A Miskolci Egyetem kapcsán a miniszter úr eredménytelenné nyilvánította már azt a 
pályázatot, és kiírásra került egy új pályázat még a régi szabályok szerint. Ez május 17-ével 
történt meg, és augusztus 15-ei nappal kerülhet kinevezésre az új rektor. 

Patkó rektor úrnak június 30-áig él még a mandátuma, az azt követő másfél hónapban 
az SZMSZ szerint az a rektorhelyettes – mivel nem jár le a mandátuma – el tudja látni a 
feladatokat. Nyáron zárva lévő intézményeknél valószínűleg ez nem is fog olyan nagy, 
áthidalhatatlan gondot okozni, és augusztus 15-ével az új rektor kinevezhető. 

Amennyiben ott is eredménytelen pályázatra kerülne sor – ez elképzelhető -, és 
közben a szabályozás változik, akkor valóban érdemes már az új szabályozás alapján 
megtenni a következő kiírást.  

De felelősséggel a tárca május közepén, amikor a döntés az eredménytelenségről 
megszületett, azonnal kezdeményezte a kiírást, hogy minél rövidebb legyen adott esetben az 
az átmeneti időszak, amikor rektorhelyettes látja el a rektori feladatokat. Mondjuk így, hogy 
ez egy fenntartói logika szerint történik.  

 
ELNÖK: (Dr. Hiller István jelentkezik.) Van várható eredménye a diskurzusnak? (Dr. 

Hiller István bólint.) Parancsolj!  
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Van egy fél mondat, amit persze nem lehet 

előrebocsátani egy éppen jelenleg kiírt, de még számos pontot, eredményét nem ismert 
pályázat esetén.  

Ilyenkor valóban a döntéshozónak többféle lehetősége van. Próbálok úgy fogalmazni, 
hogy értsük egymást, én értettem, amit mondott. Az a törvényi alap, amely szabályozza a 
rektorkinevezést, az önök véleménye szerint is korrekcióra szorul. Ez a korrupció, illetve 
korrekció vélhetően szeptemberre – majdnem freudi volt! – ölt testet. 
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 Közben van egy konkrét ügy, úgyis tudjuk, hogy erősen vitás, sőt igazából nem is 
Miskolcról szól. Ha olyan döntés születik, amely ezt feloldja és módot ad arra, hogy az önök 
által is támogatott új törvényi hely szerint történhessék a rektorválasztás, akkor ez a dolog 
korrekt módon lett kezelve, és minden kormányzat kerülhet olyan helyzetbe, mint amilyen ez 
most. 

Ha mesterségesen történik annak a sürgetése, hogy ott mindenképpen rektor legyen, 
miközben önök is változtatni akarnak a törvényen, akkor egy cseppnyi szurok elkezd mozogni 
az agyamban. Ezért próbáljuk meg a dolgot úgy hozni, hogy ez az intézménynek is meg a 
törvényhozónak is jó legyen. Fölösleges politikai vitát nem akarok, és addig nem kavarok 
belőle, de a jelenlegi helyzetet nem fogom tudni szó nélkül hagyni, ezért ha az itt nyilvánosan 
megköttetik, hogy folyik egy pályázat augusztusban és ott méltányos elbírálása lesz az 
ügynek, tekintettel arra, hogy mi az önök szándéka is a törvénnyel, akkor ez, még egyszer 
mondom, azt gondolom, helyes irányba viszi ezt az egész dolgot. Ha nem, akkor más a helyet, 
akkor konfliktus van, akkor majd megbeszéljük.  

 
ELNÖK: Ha jól értem, akkor a képviselő úr arra utal, hogy a törvény jogokat biztosít a 

kormány számára, a miniszter számára, ám ezeket a jogokat a maga belátása szerint 
gyakorolja és annak a véleményét kéri ki, akiét akarja, és nyilván a miniszter úr ezt majd 
mérlegeli. Jól értem? 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Igen.  
 
ELNÖK: Míg ha ezt most még nem is mondja ki. Jó. 
Más módosító javaslatot én nem kívánok előterjeszteni. Kérdezem a képviselő 

hölgyeket, urakat, hogy van-e náluk ilyen. (Senki sem jelentkezik.) Nincs jelzés. 
A napirendi pontot még nem zárom le, mert folyik egy szakmai egyeztetés. (Az elnök 

és munkatársa egyeztet.) Akiket most be akarunk venni a pedagógus-életpályamodell ernyője 
alá, azokat ne daraboltan, több lépcsőben, hanem most tegyük be. Ebben nincs olyan, akit a 
kormány nem akar betenni, csak más ütemben vetődött ez föl. Azért egészítsük ki az indoklást 
a segítő munkakörrel is, ahogy a bizottság a fülszöveget illetően döntött. Tehát nem kell új 
döntést hoznunk. Jó, ezt a pontot lezártuk. 

„Egyebek”-ben van-e bárkinek bármi? (Senki sem jelentkezik.) Pénteken szavazunk 
erről tudomásotok szerint? (Általános egyetértés.) Köszönöm szépen. 

„Egyebek”-ben nincs egyéb bejelentenivaló. Bízom benne, hogy nem kell bizottsági 
ülést összehívnunk, és jó nyarat kívánok mindenkinek! 

A bizottsági ülést bezárom, köszönöm szépen a megjelenést.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 33 perc) 
 

  

Pokorni Zoltán 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


